Checklista för mk och helkeramer:
1. Preparationen
Här har du möjlighet att skapa förutsättningen för ett kvalitetsarbete.
Normalt är en Champfer prepp är att föredra. Inga slice preppar pga. svårigheter att avläsa det
på modell vid skanning.

2. Avtrycket
Följ leverantörens rekommenderade anvisningar för just det avtrycksmaterialet ni använder.
På så sätt får man det bästa resultatet och har skapat en bra förutsättning för ett
kvalitetsarbete.
Kontrollera att du ser din preppgräns i avtrycket.

3. Index
Ett bra index förutsätter att man använder ett lämpligt indexmaterial Tex. Blå mousse eller
Futar fast (Normedico)och att arbetet utförs med rätt teknik.
Undvik vaxindex pga. svårigheter i hanteringen av det, dessutom återger vaxindex sällan de
exakta förhållandena.
Lägg lite material runt preppens område. På så sätt kan du alltid kontrollera att resterande
bett har det rätta förhållandet.
Se till att patienten biter ihop korrekt under den minuten det ska stelna.
Tar man ett större index är det svårt att veta om det är ett Rp/Ip läge eller en snedbitning.

4. Ange materialval
I vilket material vill du ha din krona/bro.
•
•
•
•

Zirkonia
Titan
Co/Cr
Guld
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5. Färgangivelse
Vi arbetar med många olika typer av färgkartor, fyll därför gärna i märket på den du använt på
ordersedeln.

6. Ange tid
Här har du möjlighet att skapa förutsättningen för att vi ska kunna göra ett kvalitetsarbete.
Ange därför tiden för när du önskar att få arbetet tillbaka hos dig.

7. Fortsatt terapi
Fyll gärna i om du planerar fortsatt terapi så vi kan få en helhetsbild av patientens behandling.
Om denna terapi utgörs av patientens Uk och du T.ex. planerar en mk bro i ök så skriv gärna
det.
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